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ខ្ញុំបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្ញុំ។
តតើនិតោជករបស់ខ្ញុំតៅតតជុំពាក់អ្វីខ្ញុំ
តែរឬតេ? តតើខ្ញជ
ុំ ុំពាក់អ្វគា
ី ត់តែរឬតេ?
 សូ មអានអត្ថ បទននេះ ខត្ក្នុងក្រណីខែលអន ក្រស់នៅក្នុងរែឋ វ៉ាសីន
នោនបន្
ណ េះ។

តតើខ្ញុំគួរតតអានអ្តថ បេតនេះតែរតេ?
 និនោជិត្មួ យចាំនួនត្ត្ូវបាន “បនណេញពីការងារ។” និនោជិត្
នសេងនទៀត្ត្ត្ូវបាន “អនញ្ញាត្ឱ្យចាក្នចញ” “បញ្ឈប់” ឬ “ជត្ម រេះនចាល។”
ការន្វ ើខបបននេះនឹងជួ យឱ្យអន ក្យល់


ថានត្ើនិនោជក្របស់អនក្ជាំពាក្់អវើអនក្ឬអត្់



ថានត្ើអនក្ជាំពាក្់និនោជក្របស់អនក្ឬអត្់



ពីរនបៀបអេះអាងសិទធិរបស់អនក្

ខ្ញុំបានបាត់បង់ការងាររបស់ខ្ញុំ។ ជាែុំបូងតតើខ្ញុំគួរត្វ ីអ្វី?
ឹ អ្ុំពីមូលតេតុតែលគាត់អ្នុញ្ញាតឱ្យអ្ន កឈប់ពីការងារ។ នែើមបីែឹងអាំពីមូលនេត្
ែង
សូ មនសញើសាំនណើជាលាយលក្ខ ណ៍អក្េរខែលចេះកាលបរ ិនចេ ទែល់និនោជក្របស់អនក្ោម
សាំបត្ត្ខែលមានការបញ្ញាក្់។ ោមចាប់ និនោជក្របស់អនក្ត្ត្ូវន្ល ើយត្បក្នុងរយៈនពល
10 ថ្ងៃោមរយៈលិែិត្ នោយបញ្ញាក្់ពីមូលនេត្ខែលគាត្់អនញ្ញាត្
ឱ្យអន ក្ឈប់ពីការងារ។
ពិភាកាជាមួ យតមធាវ ី ត្បសិននបើអនក្អាចន្វ ើបាន។
ត្វ ីសកមម ភាពឱ្យបានរេ័ស។ ចាប់ការងារជានត្ចើនមានរយៈនពលក្ាំណត្់។ នយើង
នៅរយៈនពលក្ាំណត្់ទ ាំងននេះថា “លក្ខ នត ិក្ៈថ្នខែនក្ាំណត្់។” រយៈនពលមួ យចាំនួន
មានរយៈនពលែល ីត្ត្ឹមខត្ពីរបីខែបន្
ណ េះ បន្ទាប់ពីបាត្់បង់ការងាររបស់អនក្។ ត្បសិននបើ
អន ក្មិនន្វ ើសក្មម ភាពទន់នពលនទ ចាប់នន្ទេះនឹងមិនការពារអន ក្នទៀត្នទ។
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នមធាវ ើអាចជួ យអន ក្ក្នុង ការបងាាញថានត្ើរយៈនពលក្ាំណត្់្ខែលអនវត្ត
ចាំនពាេះអន ក្។

តតើនិតោជករបស់ខ្ញជ
ុំ ុំពាក់អ្វខ
ី ្ ញ ុំតែរឬតេ?
ប្បតេលជា។ គាត្់អាចជាំពាក្់អនក្ ៖
ប្បាក់តខមួ យចុងតប្កាយ - និនោជក្របស់អនក្ត្ត្ូវខត្ទូ ទត្់ត្បាក្់ខែ ឬត្បាក្់ក្ថ្ត្ម
ទ ាំងអស់ភាលមៗ ខែលគាត្់ជាំពាក្់អនក្រ ួមទ ាំងត្បាក្់ខងមនមាងសងខែរ។ ការទូ ទត្់ននេះ
ត្ត្ូវន្វ ើន ើងនៅថ្ងៃនបើក្ត្បាក្់ខែោមកាលក្ាំណត្់ជានទៀងទត្់របស់អនក្។ នោយខសែក្នលើ
នគាលការណ៍របស់គាត្់ អន ក្អាចមានសិទធិទទួ លបានត្បាក្់សត្មាប់ថ្ងៃឈប់សត្មាក្
និងត្បាក្់ឈប់សត្មាក្នពលមានជាំងឺ ខែលអន ក្បានន្វ ើន ើង នពលក្ាំពងន្វ ើការនៅ
ទីនន្ទេះ។ វអាចជានរឿងែសចាប់ ត្បសិននបើនិនោជក្កាត្់ត្បាក្់ពីត្បាក្់ខែចងនត្កាយ
របស់អនក្សត្មាប់ចាំនួនទឹក្ត្បាក្់ខែលអន ក្អាចជាំពាក្់។
COBRA - ត្បសិននបើអនក្បានចូ លរ ួមក្នុងគនត្មាងនវជា សាស្តសតរបស់និនោជក្
ជាទូ នៅចាប់សេព័នធ COBRA នឹងអនញ្ញាត្ឱ្យអន ក្រក្ាការធាន្ទរ៉ាប់រងនន្ទេះរយៈនពល
ោងត្ិចែប់ត្បាាំបីខែ។ និនោជក្ត្ត្ូវត្បាប់អនក្អាំពីជនត្មើសននេះ។ អន ក្ត្ត្ូវនត្ជើសនរ ើស
រក្ាការធាន្ទរ៉ាប់រងនត្កាម COBRA ក្នុងរយៈនពល 60 ថ្ងៃថ្នការបាត្់បង់ការងារ
របស់អនក្។ ជាទូ នៅ អន ក្ចាំ្យនលើការធាន្ទរ៉ាប់រងក្ត្មិត្ែព ស់នពញនលញ បូ ក្នឹង
ពីរភាគរយ។
 សូ មទក្់ទងនិនោជក្របស់អនក្ភាលមៗ ត្បសិននបើអនក្មិនទទួ ល
បានអវ ើខែលអន ក្ត្ត្ូវការ នែើមបីចេះន្មេះយក្ការធាន្ទរ៉ាប់រង COBRA
នៅនពលអន ក្បាត្់បង់ការងាររបស់អនក្។ អន ក្ត្ត្ូវបាំនពញោម
លក្ខ ែណឌត្ត្មូវនពលនវលាខែលបានក្ាំណត្់នោយ COBRA និងគនត្មាង
នវជា សាស្តសតរបស់និនោជក្។

HIPAA - ត្បសិននបើអនក្បានចូ លរ ួមក្នុងគនត្មាងនវជា សាស្តសតរបស់និនោជក្ ជា្មម ោ
គនត្មាងនន្ទេះត្ត្ូវខត្សេល់ វ ិញ្ញាបនបត្ត្ថ្នការធាន្ទរ៉ាប់រងនលើសែភាពែល់អនក្ បន្ទាប់ពី
ការងាររបស់អនក្បញ្ច ប់។ អន ក្អាចនឹងត្ត្ូវការ វ ិញ្ញាបនបត្ត្ននេះ នៅនពលអន ក្ចាប់នសេើម
ការងារងមី នែើមបីនជៀសវងការោក្់ក្ាំេិត្នលើអត្ថត្បនោជន៍សែភាពនៅទីនន្ទេះ។
នសន ើសាំ វ ិញ្ញាបនបត្ត្ននេះភាលមៗ បន្ទាប់ពីបាត្់បង់ការធាន្ទរ៉ាប់រងនត្កាមគនត្មាងចាស់
នៅនពលការធាន្ទរ៉ាប់រង COBRA របស់អនក្បញ្ច ប់ ឬនៅនពលអន ក្ចាប់នសេើមការងារងមី។
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ការេូ ទាត់តលើអ្តថប្បតោជន៍ - ត្បសិននបើអនក្បានទទួ លការខងទ ាំខសនក្នវជា សាស្តសត
នពលក្ាំពងន្វ ើការ នេើយគនត្មាងនវជា សាស្តសតរបស់និនោជក្អន ក្បានធាន្ទរ៉ាប់រងនលើវ
គនត្មាងនន្ទេះត្ត្ូវខត្សងអន ក្វ ិញ នទេះបីជាអន ក្គាមនការងារន្វ ើនៅនពលននេះក្៏នោយ។
សូ មអនវត្ត ោមនីត្ិ វ ិ្ីរបស់គនត្មាងនោយត្ប រងត្បយ័ត្ន។ អន ក្ត្ត្ូវបេ ឹងត្វ៉ាចាំនពាេះ
ការែក្ខានមិនទូ ទត្់នលើអត្ថត្បនោជន៍ភាលមៗ។ ការពណ៌ន្ទសនងខ បអាំពីគនត្មាង
របស់អនក្គួ រខត្ជួ យអន ក្ឱ្យយល់អាំពស
ី ិទធិរបស់អនក្នត្កាមគនត្មាងននេះ។ ត្បសិននបើអនក្
មិនមានចាប់ចមល ងថ្នការពណ៌ន្ទសនងខ បអាំពីគនត្មាងននេះនទ សូ មសាក្សួ រ
ខសនក្្នធានមនសេ (HR) នែើមបីទទួ លបានចាប់ចមល ងភាលមៗ។
ការេូ ទាត់តលើការបញ្ចប់មុនកិចចសនា - និនោជក្អាចនឹងមានក្មម វ ិ្ីទូទត្់
នលើការបញ្ច ប់មនក្ិចចសនា។ សូ មពិនិត្យនមើលក្ិចចត្ពមនត្ពៀងការងារ នសៀវនៅខណន្ទាំ
សត្មាប់និនោជិត្ ឬែល ឹមសារថ្ននគាលការណ៍របស់និនោជក្របស់អនក្។
អ្តថប្បតោជន៍ននការចូ លនិវតត ន៍ - ត្បសិននបើអនក្បានចូ លរ ួមក្នុងគនត្មាងចូ លនិវត្ត ន៍
របស់និនោជក្ ជាទូ នៅអន ក្រក្ាសិទធិជាក្់លាក្់នត្កាមគនត្មាងទ ាំងនន្ទេះ បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់។
សូ មពិនិត្យនមើលការពណ៌ន្ទសនងខ បអាំពីគនត្មាងរបស់អនក្ ឬទក្់ទងខសនក្្នធាន
មនសេ (HR)។
កាតពវ កិចចជាប់កិចចសនា - ត្បសិននបើអនក្មានក្ិចចត្ពមនត្ពៀងការងារ វអាច
សេល់សិទធិជាក្់លាក្់ែល់អនក្ បន្ទាប់ពីការបញ្ច ប់របស់អនក្។ សូ មអានវនោយត្ប រងត្បយ័ត្ន។
សូ មត្បាក្ែថា និនោជក្ក្ាំពងសេល់អវើៗត្គប់ោងខែលក្ិចចត្ពមនត្ពៀងខចងែល់អនក្។
គិត្អាំពីការពិភាក្ាជាមួ យនមធាវ ើ។
ឯកសារតោង - ោមចាប់ និនោជក្របស់អនក្អាចនឹងមិននិោយអវ ើអាំពីអនក្ ខែលមិន
ពិត្ និងបេះពាល់ែល់អនក្នទ។ ជាទូ នៅ វអាចនឹងមិនរំខានែល់ការខសវ ងរក្ការងារងមី
របស់អនក្នទ។ ជាទូ នៅ និនោជក្អាចខចក្រំ ខលក្ព័ត្៌មានពិត អាំពីអនក្ នៅនពល
នសន ើសាំឯក្សារនោង។

តតើខ្ញុំជពា
ុំ ក់និតោជករបស់ខ្ញុំតែរឬតេ?
ប្បតេលជា។ វអាត្ស័យនលើក្ិចចត្ពមនត្ពៀងការងាររបស់អនក្ ឬនគាលការណ៍របស់និនោជក្។
អន ក្ត្បខេលជាជាំពាក្់ –


រយៈនពល មននពលខែលអន ក្ចាប់នសេើមការងារងមីជាមួ យត្ក្ រមេនត្បក្ួ ត្
ត្បខជង ត្បសិននបើអនក្បានចេះក្ិចចត្ពមនត្ពៀងខែលមិនខមនជា
ការត្បក្ួ ត្ត្បខជងជាមួ យនិនោជក្ចាស់របស់អនក្



ត្ទពយសមបត្ត ិ ឬសមាារខែលនិនោជក្បានសេល់សត្មាប់ការងាររបស់អនក្



ការពិចារ្នសេងនទៀត្ខែលអាចបងាាញនៅក្នុងក្ិចចសនារបស់អនក្។
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អ្ន កមិនប្តូវនបាេះបង់សិទធិរបស់អនក្ក្នុងការបេ ឹងនិនោជក្របស់អនក្ចាំនពាេះការបញ្ច ប់
មិនត្ត្ឹមត្ត្ូវនទ។ ត្បសិននបើនិនោជក្សេល់អត្ថត្បនោជន៍បខនថ មែល់អនក្ ឬការទូ ទត្់
នលើការបញ្ច ប់មនក្ិចចសនាជាងន រនឹ
ូ ង “ការែក្ការទមទរ” អន ក្មិនត្ត្ូវចេះេត្ថ នលខា
ន ើយ។
ការេប់សាាត់ការខូ ចខាតបតនថ ម ៖ ត្បសិននបើអនក្មានគនត្មាងបេ ឹងចាំនពាេះការបញ្ច ប់
ែសចាប់ អន ក្ត្បខេលជាត្ត្ូវបញ្ញាក្់ថា អន ក្ក្ាំពងខសវ ងរក្ការងារងមី។ ន្វ ើការចមល ង
ត្បវត្ត ិរ ូបសនងខ បខែលអន ក្បាននសញើ។ រក្ាបញ្ា ីថ្នទីក្ខនល ងខែលអន ក្ោក្់ពាក្យ។ ត្បសិននបើ
គាមនភសតុោងនទ ត្លាការអាចនឹងបងាាប់ឱ្យសេ ល់ទឹក្ត្បាក្់ែល់អនក្កាន់ខត្ត្ិច។

ឹ សិេធរិ បស់ខ្ញុំតោយរតបៀបណា?
តតើខ្ញុំអាច ពប្ងង
ត្បសិននបើអនក្នជឿជាក្់ថា និនោជក្របស់អនក្បានបាំពានសិទធិរបស់អនក្ ឬអនញ្ញាត្
ឱ្យអន ក្ឈប់ពីការងារនោយែសចាប់ អន ក្ត្បខេលជាត្ត្ូវន្វ ើសក្មម ភាពទ ាំងននេះ ៖
មជឈតត កមម ។ ភាគីទីបីខែលមានភាពអពាត្ក្ឹត្នឹងន្វ ើការសនត្មចចិត្តជាំនួសឱ្យត្លាការ។
នគាលការណ៍របស់និនោជក្ ឬក្ិចចត្ពមនត្ពៀងការងាររបស់អនក្អាចត្ត្មូវឱ្យ
មានមជឈត្ត ក្មម ។
 ត្បនភទត្បការមជឈត្ត ក្មម មួយចាំនួនមិនអាចអនវត្ត បាននទ (មជឈត្ត ក្មម
ទ ាំងនន្ទេះមិនអាចបងខ ាំឱ្យអន ក្ន្វ ើវបាននទ) នៅក្នុងរែឋ វ៉ាសីននោន។
សូ មពិភាក្ាជាមួ យនមធាវ ើ។ សូ មខសវ ងយល់ថានត្ើអនក្ត្ត្ូវខត្ ឬគួ រខត្ត្វ៉ា
ចាំនពាេះបញ្ញាថ្នការបញ្ច ប់របស់អនក្។
នីតិ វ ិ្ីបដឹងតវ៉ា ត្បសិននបើមានក្ិចចត្ពមនត្ពៀងចរចារ ួម។ ពិភាក្ាជាមួ យត្ាំ្ងសេជីព
ភាលមៗ។ អនវត្ត ោមនីត្ិ វ ិ្ី នែើមបីនជៀសវងបាត្់បង់សិទធិរបស់អនក្។ សូ មត្បាក្ែថា
អន ក្យល់អាំពីវ។
ប្បសិនតបើការអ្េះអាងរបស់អ្នកពាក់ព័នធនឹងការតរ ីសតអ្ើងខុសចាប់ អន ក្អាចបេ ឹងនៅ
ត្លាការរែឋ ក្នុងនពលខត្មួ យ ខែលអន ក្ោក្់ពាក្យបណេឹងជាមួ យភានក្់ងាររោឋភិបាល
សេព័នធ ឬរែឋ ។
ភានក្់ងារទ ាំងននេះអាចជួ យបាន ៖


គណៈក្មម ការសិទធិមនសេរែឋ វ៉ាសីននោន



គណៈក្មម ការឱ្កាសការងារនសម ើភាពគានរបស់សេរែឋ អានមរ ិក្ (“EEOC”)
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 មានរយៈតពលកុំណត់សប្មាប់ការរាយការណ៍អ្ុំពីការតរ ីសតអ្ើង បន្ទាប់ពី
អន ក្បានបាត្់បង់ការងាររបស់អនក្។ សូ មពិភាក្ាជាមួ យនមធាវ ើភាលមៗ។

តតើខ្ញុំគួរតតពិភាកាជាមួ យតមធាវ ីតែរឬតេ?
ប្បតេលជា។ នទេះបីជាអន ក្មិនោក្់ពាក្យបណេឹងក្៏នោយ អន ក្គួ រខត្ពិភាក្ា
ជាមួ យនមធាវ ើការងារ។ វនឹងជួ យឱ្យអន ក្យល់អាំពីសិទធិរបស់អនក្។
ប្បសិនតបើអ្នកមិនេេួ លបានព័ត៌មានតែលអ្ន កប្តូវការពីនិតោជករបស់អ្នកតេ
សូ មសាក្សួ រនមធាវ ើ នែើមបីទទួ លបានជាំនួយ។ បន្ទាប់មក្និនោជក្អាចនឹងសេការ។
សូមពិភាកាជាមួ យតមធាវ ី ប្បសិនតបើអ្នកគិតថានិតោជកកុំពុងផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិត
ឬមិនប្តឹមប្តូវ។ និនោជក្អាចន្វ ើពត្ថាគាត្់អនញ្ញាត្ឱ្យអន ក្ឈប់ពីការងារនោយសារ
មូ លនេត្មួ យ។ បខនត ជាការពិត្ គាត្់អនញ្ញាត្ឱ្យអន ក្ឈប់ពីការងារនោយសារ
មូ លនេត្នសេង។ ត្បសិននបើគាមនជាំនួយពីនមធាវ ើនទ វអាចជានរឿងពិបាក្ក្នុងទទួ លបាន
ការពិត្ នែើមបីបងាាញថានត្ើនិនោជក្បានបាំពានសិទធិត្សបចាប់របស់អនក្ នៅនពល
គាត្់អនញ្ញាត្ឱ្យអន ក្ឈប់ពីការងារឬអត្់។

តតើខ្ញុំអាចតសវងរកតមធាវ ីតោយរតបៀបណា?
សមាគមនមធាវ ើក្នុងត្ស រក្មួ យចាំនួនសេល់ការបញ្ជន
ូ នមធាវ ើ។ រនបៀប
ខសវ ងរក្នមធាវ ើក្៏អាចជួ យបានសងខែរ។

តតើខ្ញុំអាចតសវងយល់បតនថ មតៅេីណា?
ប្ក ុមធានារា៉ាប់រងសុខភាព COBRA - ន្ទយក្ោឋនការងារសេរែឋ អានមរ ិក្ ៖ រែឋ បាល
ទទួ លបនទុក្អត្ថត្បនោជន៍និនោជិត្ ៖ dol.gov/general/topic/health-plans/cobra
អ្តថប្បតោជន៍ននភាពគាមនការងារ - WashingtonLawHelp.org មានវ ើនែអូ និង្នធាន
ខែលអាចនបាេះពមព បាន។ សូ មចចនលើ “សិទធិការងារ/ក្មម ក្រក្សិោឋន” រ ួចចចនលើ
“អត្ថត្បនោជន៍ថ្នភាពគាមនការងារ។”
ន្ទយក្ោឋនសនត ិសែការងាររែឋ វ៉ាសីននោន ៖ esd.wa.gov
ការេេួ លបានប្បាក់តខចុងតប្កាយរបស់អ្នក ៖
ន្ទយក្ោឋនត្បាក្់ឈន ួលនិងនមាងការងាររបស់ត្ក្សួ ងការងារនិងឧសាេក្មម
រែឋ វ៉ាសីននោន
(360) 902-5316; 1-866-219-7321; lni.wa.gov
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គណៈក្មាម្ិការការពារពលក្រ Casa Latina សត្មាប់ពលក្រត្ាំបន់ King
ខែលមានត្បាក្់ចាំណូលទប (206) 686-2613 ឬ (206) 816-5824 ថ្ងៃន្វ ើការ
ចាប់ពីនមាង 10 ត្ពឹក្ – 6 លាៃច
 Legal Voice មាននត្ចើននទៀត្ពាក្់ព័នធនឹងបញ្ញាការងារនៅ
legalvoice.org/tools-employment។
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